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दरवष स बरमध ा पिह ा सोमवारी

आपणकामगार िदवस साजरा करतो. 

कामगार िदवस णजे उ ा ाचा शेवट. 

अमे रकेत सव हा िदवस साजरा केला जातो. 

पण याला कामगार िदन का णतात? 

आिणआपण न ी काय साजरं करतो?



आधी कामगार िदवस न ता. 

पूव हा सु ी ा िदवसांम े

सामीलही न ता. 

कामगार िदवस पिह ांदा

केवळ १०० वषापूव साजरा केला गेला.

ते ा ाला कामगार िदवस णत न ते. 

तो देशभर साजरा होत न ता, 

फ ूयॉकम े साजरा ायचा.



कामगार णजे काम करणारे. 

१८८२ म े ूयॉक शहरात

अनेक कारचे कामगार होते. 

िवटा रचणारे

सुतार फिनचर बनवणारे



छापखा ातले

पण अनेक गो ी अशा हो ा

ा ांना आवडत न ा

अनेकांना जा तासकाम करावं लागायचं.

अनेकजण िदवसाला १२ ते १४ तास काम करायचे

ांना आठवडी सु ी पण न ती

ते सहा िकंवा कधीकधी सात िदवस

आठव ाभरात काम करायचे

अनेकदा ांचं कामाचं िठकाण सुरि त नसायचं

सग ांना आपलं कामआवडत होतं. 
आप ा कौश ाब लआिण

ते तयार करत असले ा व ूंब ल
ांना अिभमान होता.

अनेकदा ांचं कामाचं िठकाण सुरि त नसायचं

आजजर तु ी िदवसाला १२ तास

आठव ात ६ िदवस, धोकादायक िठकाणी

काम केलं तर तु ाला िच ार पैसे िमळतील

पण १८८२ म े

तसं न तं

कामगारांना खूप कमी वेतन िमळायचं



ांना वेतन कमी अस ामुळे ां ा लहान मुलांना

कामावर जावं लागायचं. ११ िकंवा १२ वषाची मुलं

कामावर जाताना सरास िदसायची.

िकंवा आठव ाचे सहा िदवस कोळशा ा

खाणीत काम करायची.

ती मुलं कारखा ात कापडांचे जड तागे

उचलायचं काम िदवसातून १० तास

करायची.

सगळेचकामगार यावर नाराज होते. पण एका

माणसानं ती व था बदलणंही अश होतं.



मग १८८० म े

ूयॉकमध ा कामगारांनी

ा युिनय नावाची संघटना सु केली

खूप कामगार एक आले तर

गो ी कदािचत बदलू शकले असते

जे एक ादुक ाचं काम न तं

सु वातीला ेक कौश ाची एक संघटना होती

िवटा उचलणार्◌्यांची एक संघटना होतीिवटा उचलणार् ◌्यांची एक संघटना होती.

सुतारांची एक संघटना होती

अशा अनेकछो ा संघटना

नंतर एक आ ा

ांनी एक मोठी संघटना थापन केली

ितचं नाव होतं सटल लेबर युिनयन

सी.एल.यु. ाहीपे ा एका मो ा

संघटनेचा भाग होती



ा मो ा संघटनेचं नाव होतं

द नाईटसआॉफ लेबर

द नाईटसआॉफ लेबर

ाचीन काळी यो दे जसे लढायचे तसा लढा ायचीाचीन काळी यो दे जसे लढायचे तसा लढा ायची

पणआता ते तलवारीनं लढत न ते

द नाईटसआॉफ लेबर

श आिण मतं यावर लढत होती

ते लहान मुलांनी कारखाने

आिणखाणीमंधून बाहेर पडावं यासाठी लढायचे

ते यो वेतनासाठी लढायचे

ते कामाचं िठकाण सुरि त असावं यासाठी लढायचे



ूयॉकमधले िकतीतरी कामगार

अमे रकेत ज लेले न ते

ते िकंवा ांचे पालक

इतर देशांमधूनआले होते

ां ा मूळ देशात

कामगारांसाठी सु ांचे िदवस होते

ेक कौश ासाठी एक िदवस असायचा

सुतारांचा एक िदवस असायचा

वीटकामगारांचा एक िदवस असायचा

छपाई कामगारांचा एक िदवस असायचा

सु ीचा िदवस

णून तो िदवस िमळायचा

ा िदवशी ते सहलीला जायचे

आपलं काम िकती मह ाचंआहे

हे दाखव ासाठी संचलन करायचे



अमे रकेत मा कामगारांना सु ा न ा. 

ूयॉकमधले असं कामगारांना आधीचे िदवस

आठवायचे. 

या नवीन देशातही ांना

कामगारांसाठी सु ीचा एक िदवस हवा होता.

ांनी सटल लेबर युिनयनला हे कळवलं. 

१४ मे १८८२ रोजी ूयॉक शहरात ा

सी एल यु संघटनेनं कामगारांचा

भ मेळावा आयोिजत करायचं ठरवलं.



हा स बरम े घेता येऊ शकला असता. 

ते ा वातावरण उबदार असणार होतं. 

४ जुलै आिण थॅ िग ंग ा दर ान

सु ी असू शकली असती. 

यात एक संचलनआिण सहल

आयोिजत केली होती. 

ेकजण ात सामील होणार होते. 

आप ा कामाब ल ांना अिभमान वाटतोआप ा कामाब ल ांना अिभमान वाटतो

हे ांना दाखवता येणार होतं. 

आप ा कामा ा िठकाणाब लचा रागही

करता आला असता. 

या मेळा ाची संक ना कोणी मांडली ते अ ात

आहे.

काहीजण णतात, ूयॉकमधला एककामगार

पीटर जे मॅ ायर यानं ती क ना मांडली.

काहीजण णतात, मॅ ु मॅ ायर यानं ती क ना

मांडली. तो ू जस तला कामगार होता. 

या दोघांनीही मेळा ासाठी भरपूर

म घेतले हे न ी.



मेळा ा ा योजना तयार झा ा. सहलीसाठी बाग

िनवडली गेली. 

पोिलसांकडून संचलनाची परवानगी युिनयननं

िमळवली. अखेर मेळा ाची तारीख ठरली. 

५ स बर १८८२

११ जून १८८२ पयत

सी एल यु नं मेळा ाची २०००० ितिकटं

पाठवली होती. 

सगळी तयारी झाली होती.  

एकच होता, 

कोणी येईल का?



अमे रकेत ाआधी असा संग घडला न ता.

लोक नवीन काहीतरी करायला

घाबरतील का?

आपली नोकरी गमवायची

ांना भीती वाटेल का?

जुलै संपला. आॉग ही उलटला. 

तरीही अनेक ा ा कामगारांनी

मेळा ाब लची उप थती कळवली न ती. 

मेळावा यश ी होणार का थ जाणार? 

कोणालाच खा ी न ती.



अखेरीस ५ स बरला सकाळी १०.३० वाजता

संचलनासाठी कामगार रांगेत उभे रािहले. 

ांचा नेता होता िव म मकाबे. 

तो सी एल युचा नेता होता. 

तो एका घो ावर बसला होता. 

तो संचलनातआघाडीवर होता. 

मा ानं संचलनात सामील होणार् ◌्यांकडे नजर

टाकलीटाकली

आिण तो िनराश झाला. 

फ मूठभर कामगार जमले होते.



अथात मकाबेनं संचलन चालू केलं.

पणकामगार मेळावा

अपयशी ठरला

खरं तर टॅिफस संचलनासाठी थांबतं

पण हे संचलन छोटंसंच होतं

ां ासाठी कोणीच थांबलं नाही

कामगारांना गा ा आिण वॅग ा

मधून वाट काढावी लागत होती

मकाबेला ते छोटं संचलन

चालू रहा ासाठी बरेच क पडले



अचानक संचलनात ा कामगारांना संगीत ऐकूआलं. 

ते शेजार ा र ाव न ऐकू येत होतं. 

संगीताचा आवाज वाढतच गेला.

कोण असावं बरं? 

ते दािगने बनवणारे कामगार होते – २०० जण

ते संचलनात सामील ायलाआले होते

ांनी त:चा बंॅड सोबतआणला होता

ा संगीतानं सग ांचं मनोधैय उंचावलं



काही वेळानंतर िवटकामगार सामील झाले. 

ांनीही बंॅडआणला होता.

बॅडमागोमाग काही घोडागा ा आ ा.

घोडागा ांम े िवटा, िभंती, खड ां ा

चौकटी ा ितकृती हो ा. 

िवटकामगारांना आप ा कामाचा अिभमान होता.

ांना आपलं काम सग ांना दाखवायचं होतं.



लवकरचकामगार घोळ ानं सामील होत गेले. 

काहीजणांनी संचलन घराजवळून जाईल

तसं सामील ायचं ठरवलं होतं. 

काहीजणांना उशीर झाला होता.

संचलनातले कामगार वाढत गेले.

ॅंड माशल मकाबे आता घो ाव न

१०,००० कामगारांचं नेतृ करत होता

अनेक बंॅडस मो ा आवाजात वाजत होते

टॅिफक थांबलं होतं

हजारो लोक

संचलन पहात होते

ते आरो ा ठोकून ो ाहन देत होते

माल हलवत होते.



अनेकांनी हातात फलक धरले होते. 

ावर ा मजकुरामुळे कामगारांना

कोणता बदल हवा आहे हे लोकांना कळणार होतं.

तास कमी

वेतन जा

िक ेक कामगारांनी कामावर जायचाच

पोशाख घातला होता. 

यं ावर काम करणार् ◌्यांनी ए न घातले होते. 

सुतारांनी ह ारांचा बे लावला होता. 

छपाई कामगारांनी कागदी टो ा घात ा हो ा. बालमजुरी

बंद करा !



संचलनानंतर

संचलनकतआपाप ा कुटंुबाला घेऊन

ए पाककडे गेले

सुमारे ५०,००० लोक ा पाकम े जमले होते

ेकानं सहलीसाठी डबा आणला होता

भाषणक ानी

कामगारांचं मह मांडलं

संघटना कशा चालू कराय ा ते सांिगतलंसंघटना कशा चालू कराय ा ते सांिगतलं

ांनी

बालमजुरी कशी बंद करायची ते सांिगतलं

भाषणांनंतर बंॅड वाजायला लागला

जमलेले सवजण गायला, नाचायला लागले

फटाके फोडले गेले

एका मह ा ा भ समारंभाचा

असा भ शेवट झाला.



अशा रीतीनं १८८२ म े पिहला कामगार िदवस

सु झाला. 

कोणीच येणार नाही असं ने ांना वाटत होतं.

पण तो िदवस संपला ते ा, 

तो एक यश ी योग अस ाचं

ां ा ल ातआलं. 

ां ा एक गो मा ल ातआली न ती. 

ांनी एक रा ीय सु ी सु केली होती. 

अमे रकेत ा सव कामगारांना

कामगार िदवसाची सु ी ही क नाआवडली होती. 

ामुळे ती क ना पसरत गेली. 

१८८९ पयत अमे रकेत ा ४०० शहरांम े

ूयॉक माणे कामगार िदवस सु झाला. 

अनेक रा ांनी कामगार िदवसाचा कायदा संमत केला. 

ओरेगॉन ातआघाडीवर होतं. 

कोलोरॅडो, ू जस , ूयॉकआिण मॅसॅ ुसेटसनं

तोच मागआ मला. 

१९३० पयत अमे रकेत ा सव रा ांम े

कामगार िदवस साजरा ायला लागला. 



कामगार िदवस जसा सु झाला

तसे कामगारांचे सुटायला लागले

बालमजुरी

बंद करा :
िगरणी कामगार

संघटना!

तसे कामगारांचे सुटायला लागले

बालमजुरीिव द कायदे संमत झाले

कामाचे तास कमी झाले

कामगारांचं बरोबर होतं

संघटनेत एक येऊन

गो ी बदलू शकत हो ा

एक ानं य क न

या गो ी कधीच सा झा ा नस ा .



आज ा कामगारांपुढे नवीन सम ाआहेत.

कारखाने पूव पे ा जा सुरि तआहेत.

पण नवीन यं ं सुर ेचे नवीन उभे करतात.

ामुळे संघटना जोमानं काम करत रािह ा

ायोगे सद ांसाठी कारखाने सुरि त राहतील

कामगारांना यो वेतन िमळेल

याची संघटना खातरजमा करतात.

संघटना ां ा सद ांना

अनेक कारे मदत करतात.



आपणअमे रकनकामगारां ा स ानासाठी

कामगार िदवस साजरा करतो. 

ांनी देश समथ ावा

यासाठी िकती य केले याची जाणीव ठेवतो.

आिणकोणतंही काम करत असला

तरी ेक कामगार िकती मह ाचाआहे

हे आपण ल ात ठेवतो. समा




